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BuitenRijck te Rijswijk 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
 
Beschouwing 
 
Kindercentrum Buitenrijck maakt deel uit van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Locatie 
BuitenRijck aan de Metelerkampstraat is een kindercentrum met 4 groepen BSO (buitenschoolse 
opvang) en 5 groepen dagopvang. Het kindercentrum is gevestigd in de nieuwe wijk Rijswijk-
Buiten. 
  
De BSO biedt opvang aan maximaal 80 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Sinds de opening in 
januari 2018 zijn 3 basisgroepen, met ieder maximaal 20 kindplaatsen, in gebruik. 
  
Nader onderzoek: 
Op verzoek van de gemeente Rijswijk, brief aanwijzing d.d. 16 mei 2018, heeft toezichthouder op 7 
juni 2018 een nader onderzoek uitgevoerd. Het betreft een onaangekondigd bezoek aan de locatie. 
  
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de jaarlijkse inspectie op 19 april 2018 
niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 
  
Conclusie: 
De overtredingen betreffende de opleidingseisen en de beroepskracht-kindratio, geconstateerd 
tijdens het jaarlijks onderzoek op 19 april 2018, zijn beëindigd. Voor verdere toelichting wordt 
verwezen naar de betreffende inspectie-items in het rapport. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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BuitenRijck te Rijswijk 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men beschikken over een 
kwalificerend diploma. In de cao kinderopvang en cao-welzijn en maatschappelijke dienstverlening 
staat een overzicht van diploma’s die volstaan. 
  
De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij deze BSO zijn beoordeeld. 
 
De uitzendkracht, die niet beschikte over een passende beroepskwalificatie, is door houder niet 
meer ingezet na de jaarlijkse inspectie op 19 april 2018. 
 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 
aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl 
kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten minimaal moeten worden ingezet. 
  
Op basis van de aanwezigheidslijsten en de observatie constateert toezichthouder dat op de dag 
van het inspectiebezoek is voldaan aan de BKR. 
  
Op de dag van inspectie waren aanwezig: 
  

Naam 
groep 

 Aantal kinderen  Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

 Aantal benodigde 
beroepskrachten 

 Krokodillen  17  2  2 

 Slangen  10  1  1 

 Leguanen  13  2  2 

  
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. T. Vis) 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (In alle groepen) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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BuitenRijck te Rijswijk 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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BuitenRijck te Rijswijk 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BuitenRijck 
Website : http://www.kcbuitenrijck.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000030474418 
Aantal kindplaatsen : 80 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Rijswijkse Kinderopvang 
Adres houder : Postbus 593 
Postcode en plaats : 2280 AN RIJSWIJK ZH 
Website : https://www.kinderopvang-plein.nl/ 
KvK nummer : 41156673 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  M.C.T. Lommelaars 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rijswijk 
Adres : Postbus 5305 
Postcode en plaats : 2280 HH RIJSWIJK ZH 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 29-06-2018 
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